
ก 
 



ข 
 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
 
 

นางสาวธนวรรณ  เนาว์โสภา 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

 

 

 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ก 
 

ค าน า 

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2562  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณถัดไป  
มีการรวบรวมข้อมูลจากรายงานงบทดลอง 3 มิติ ตามระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุ น  โดย เกณฑ์ พึ งรั บ  - พึ งจ่ ายลั กษณะ 3 มิ ติ  และระบบบัญชี ต้ นทุ นรายกิ จกรรม 
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System) น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ เพ่ือแสดงการด าเนินงานจากข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งนี้ผู้วิ เคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ใช้

ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารและวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนผู้ที่ได้ศึกษาทุกท่าน ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย ข้าราชการบ านาญ นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา 

หัวหน้างานงบประมาณ  นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี และเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้

ข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

 

ธนวรรณ  เนาว์โสภา 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ จ 
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 2 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 2 
1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 2 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 
2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 4 
2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 13 
2.3 งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 18 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 20 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 20 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 20 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 21 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 21 

 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ 22 

4.1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 22 

4.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตาม  
ส่วนงาน/หน่วยงาน 26 

4.3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท 28 

4.4 เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 31 

4.5 เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตาม  
ส่วนงาน/หน่วยงาน 33 

4.6 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 38 

บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 40 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 40 
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 43 

ภาคผนวก  45 
ภาคผนวก ก ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 46 
ประวัติผู้เขียน 68 

 
 
 
 



ง 
 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 23 

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตาม 

 ส่วนงาน/หน่วยงาน 26 

ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท 

 บัตรเครดิต เช็ค และการโอนเงิน 28 

ตารางที่ 4 แสดงรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 31 

ตารางที่ 5 แสดงรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 33 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและ 

 การโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

หน้า 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 24 
แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 
แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 
แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 27 
แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2560-2562 30 
แผนภูมิที่ 7 แสดงค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2560 - 2562 30 
แผนภูมิที่ 8 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 32 
แผนภูมิที่ 9 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 34 
แผนภูมิที่ 10 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 35 
แผนภูมิที่ 11 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต  
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 36 
แผนภูมิที่ 12 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 37 
แผนภูมิที่ 13 แสดงงบประมาณจัดสรร ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 39 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเงินยังคงท าหน้าที่ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันบัตรเครดิตก็ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
บัตรเครดิตยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงเงินสดอย่างมาก ซึ่งมีการออกแบบบัตรเครดิตที่สวยงามทันสมัยมี
ขนาดกะทัดรัดท าให้พกพาสะดวก และการใช้บัตรเครดิตในปัจจุบันไม่จ ากัดเฉพาะเป็นการใช้แทนเงินสด
ในการช าระเงินเท่านั้น แต่ยังให้บริการเบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านทางตู้เอทีเอ็มของสถาบันทางการเงิน การ
สะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพ่ือแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้น าวิธีการรับช าระผ่านเครื่องรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
(EDC: Electronic Data Capture) ตามแนวคิดเกี่ยวกับระบบการรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e-Payment) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ผู้ รับบริการ ซึ่ งในปัจจุบันส่วนงาน/หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้บริการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ปัจจุบันการรับช าระด้วยบัตรเครดิต
จะเกิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
ธนาคารที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต  ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กองคลัง
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการและบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณประจ าปี ซึ่งค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรเครดิตธนาคาร ค่าธรรมเนียมเช็คและการ
โอนเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าปี ดังนั้นการ
วิเคราะห์การศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน จึง
ถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ควรจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความสนใจเขียน
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
1.2.2 เพ่ือเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน

ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยใช้ข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ  และระบบต้นทุนรายกิจกรรม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal  Management  Information System) โดย
ศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต ของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  หมายถึง  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การวิเคราะห์  หมายถึง เป็นการแยกแยะสิ่ งที่ จะพิจารณาออกเป็นส่ วนย่อยที่ มี

ความสัมพันธ์กัน เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งรวมทั้ง
การสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 

KKUFMIS  หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-    
พึงจ่ายลักษณะ3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  (Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System)  
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ปีงบประมาณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ ใช้ปี  พ .ศ . ที่ ถัดไปนับเป็นชื่ อส าหรับ
ปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 

บัตรเครดิต  หมายถึง บัตรที่ออกโดยผู้ประกอบการบัตรเครดิต ออกให้กับลูกค้า เพ่ือให้
ซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงเบิกเงินสดได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
โดยไม่ต้องจ่ายเงินทันทีกับร้านค้าหรือสถานบริการที่เป็นสมาชิก
บัตรเครดิต และต้องช าระคืนภายหลัง 

EDC หมายถึง การรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Capture) 

e-Payment หมายถึง ระบบการรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต เช็คเรียกเก็บและการ

โอนเงิน 
รายจ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทุกหมวดรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
รายงานการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ผู้วิเคราะห์ได้ท าการศึกษาแนวคิด รวบรวมทฤษฎีและงานวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) 
2.1.2 แนวคิดมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
2.1.3 ระบบการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
2.2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
2.3 งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) 

ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) หมายถึง รูปแบบการรับ
และจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร การโอนเงินผ่านมือถือ การ
จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต เป็นต้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาระบบการช าระเงิน
ของไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร สามารถรองรับธุรกรรมทาง
การเงินและเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมช่อง
ทางการรับจ่ายเงินเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลด
การใช้เอกสาร ความซ้ าซ้อน หรือการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค (National e-Payment, 
2563, 2 กุมภาพันธ์) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  และ
เห็นชอบจัดตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เมื ่อว ันที ่ 22 
ธันวาคม 2558 เพ่ือผลักดันการด าเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผน
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ยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ 

1) ระบบการช าระเงินแบบ Any ID 
ระบบการช าระเงินแบบ Any ID คือ การโอนเงิน เป็นบริการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการเคลื่อนย้ายเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมี
ความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงินเพื่อช าระค่า
สินค้าและบริการของภาคธุรกิจ รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของภาครัฐ โครงการ
พัฒนาระบบการช าระเงินแบบ Any ID เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินของ
ประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยใช้หมายเลขหรือรหัสใด ๆ (Any ID) ที่
ก าหนด ในการระบุผู้รับโอน เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่บัญชี
ธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) หรืออีเมล์แอดเดรส (e-mail address) 
ในการลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการช าระเงินเพ่ือผูกกับบัญชีธนาคารหรือ e-Wallet 
โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนก่อน ซึ่ง
จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานของบริการทาง
การเงินต่าง ๆ ในอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ดังนี้ 

1.1) ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว สามารถท าได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและบริการ
ช าระเงินที่หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การช าระค่าสินค้าและบริการทาง
ออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่ส่วนงาน/หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ 
ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินได้โดยตรงผ่านการ
โอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 

1.2) ภาคธุรกิจ มีช่องทางรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID  
ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก ช่วยเพ่ิมโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถช าระ
เงินได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการและ SME โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่สามารถรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

1.3) ภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจ าตัว
ประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสีย
ภาษี ท าให้การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการ
จ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ การช าระเงินแบบ Any ID ยังสามารถรองรับการส่งข้อมูลภาษี
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ผ่านระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับข้อมูลการช าระเงิน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการ
จัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

1.4) เศรษฐกิจในภาพรวม สนับสนุนการลดใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุนการ
บริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการท าลายธนบัตร ลดปัญหา
เศรษฐกิจนอกระบบ จากการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาการ
ทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ข้อมูลการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถน ามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

2) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์  คือ การส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ค่าธรรมเนียมต่ าแทนการใช้เงินสด เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  รวมทั้งการกระจายอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ เช่น เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) และ Mobile Application ตามความ
เหมาะสมของร้านค้าและพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงินให้กับประชาชน  และเป็น
ช่องทางในการส่งข้อมูลการซื้อขายและภาษีให้กับกรมสรรพากร อีกทั้ง จะส่งเสริมการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน โดยภาครัฐที่จะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือใน
การจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง และการมีมาตรการจูงใจประชาชนและ
ร้านค้าในการใช้บัตรและรับบัตร เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช าระเงินจากเงินสดไปสู่
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย เอ้ือต่อการสร้างสังคมที่เป็น Cashless 
society ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ และ
ประเทศ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โครงการขยายการใช้บัตร มุ่งเน้นพัฒนา
บริการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพ่ือส่งเสริมการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1) ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการ
จากภาครัฐผ่านบัตร 

2.2) ภาคธุรกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ท า
ให้สามารถบริหารจัดการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริตจากการ 
ใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
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2.3) ภาครัฐ สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความ
ซ้ าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่งท าให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีข้อมูลการใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือน ามาใช้พิจารณา
จัดสรรเงินและก าหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น 
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐตามที่รัฐบาลจะก าหนดต่อไป (เช่น 
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล) นอกจากนี้ ภาครัฐจะได้รับข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย
สินค้าและบริการผ่านการช าระเงินทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โครงการนี้เป็นการพัฒนาการจัดท า 

และน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท าใบก ากับภาษี รวมทั้งการน าส่งรายงานการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment อันจะช่วยลด
ระยะเวลาและข้ันตอนของภาคเอกชน ในการจัดท าเอกสารและการช าระภาษี  เมื่อมีการช าระเงินผ่าน
ระบบ e-Payment จะมีการเชื่อมโยงระบบการช าระภาษีเข้ากับระบบการช าระค่าสินค้าและบริการ ซึ่ง
จะเป็นการลดขั้นตอนการช าระภาษีและการน าส่งเอกสารภาษีอากร โดยจะถือเป็นการช าระภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายเบ็ดเสร็จได้ขณะที่ท าธุรกรรมช าระค่าสินค้าและบริการผ่านสถาบันการเงิน โดยหาก
ผู้ประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ e-Payment ธนาคารจะท าหน้าที่ในการน าส่งภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่ายและท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก พร้อมกันนั้นธนาคารจะน าส่งข้อมูลการเงินที่ท า
ธุรกรรมและข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรไปในคราวเดียวกันโดยตรง อันจะอ านวย 
ความสะดวกในด้านภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Doing Business ที่ต้องการลด
จ านวนการติดต่อระหว่างภาครัฐกับเอกชนและการก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติจาก
การที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดท า น าส่ง และตรวจสอบข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและสอดคล้องกับลักษณะผู้ประกอบการที่หลากหลาย จะน ามาสู่
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการดังนี้ 

3.1) ผู้ประกอบการจะจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีข้ันตอนที่ลดลง เช่น ขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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3.2) ผู้ประกอบการจะมีช่องทางจัดส่ งใบก ากับภาษี อิ เล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายสอดคล้องกับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การถ่าย
โอนข้อมูลแบบ Host to Host การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) การถ่ายโอน
ข้อมูลโดยการอัพโหลดข้อมูล การจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร การส่งใบก ากับภาษีและใบรับผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple 
Centrally Signed Email) เป็นต้น 

3.3) ผู้ประกอบการจะมีภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง 
โดยกรมสรรพากรจะจัดท ารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติ (Electronic VAT report) เมื่อข้อมูลภาษีซื้อ-
ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 

ทั้งนี้ ในระยะแรกเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่สามารถจัดท าใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์มีความคุ้นเคยกับการออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร  
ได้ร่วมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พัฒนาระบบ Simple Centrally Signed Email เพ่ือให้ผู้ซื้อ
และผู้ขายสินค้าสามารถจัดส่งใบก ากับภาษีทางอีเมลล์ ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ
มากขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง 

4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของส่วนงาน/
หน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่
กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่าน Any ID โดยการใช้เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน รวมทั้ง
ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางการจ่ายเงินและเก็บข้อมูลจากประชาชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อน 
และลดการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค ด้วยการลงทะเบียนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ือรับสวัสดิการผ่านสถาบันการเงิน โดยโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

4.1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ 
ปัจจุบันส่วนงาน/หน่วยงานของภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของฐานข้อมูลประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หลาย
ส่วนงาน/หน่วยงานยังไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีแต่ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและยังมี
ปัญหาอุปสรรคด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้การจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ หรือผู้ที่ได้รับเงิน
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สวัสดิการได้รับเงินล่าช้า หรือได้รับเงินแต่ได้รับไม่เต็มจ านวน ปัญหานี้เกิดจากการที่รัฐบาลไม่มี
ฐานข้อมูลประชาชน ท าให้ผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตรงตามความต้องการ หรือได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ดังนั้น รัฐบาลจึงจัดท าโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมขึ้น เพ่ือให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชน ได้โดยตรงถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูก
กลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิดความซ้ าซ้อน ลดข้อผิดพลาด และรัฐบาลยังน าผลที่ได้มาประเมินเพ่ือจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

4.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมช่องทาง การให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการ มีวั ตถุประสงค์
เพ่ือให้ส่วนงาน/หน่วยงานภาครัฐสามารถรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของส่วนงาน/หน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรง ลดความซ้ าซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการ
ทุจริต และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
ช าระเงินโดยรวมของประเทศ โครงการดังกล่าวจะน าประโยชน์มาสู่ภาคประชาชน ดังนี้ 

4.2.1) ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับ
สิทธิตามที่ควรได้รับ ในขณะที่ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถ
บริหาร 
จัดการเงินช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถูกต้อง และลดโอกาสเกิด
การทุจริต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

4.2.2) ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วย
ค่าใช้จ่าย ที่เหมาะสม ท าให้การโอนเงินและการช าระเงินของประชาชนสามารถท าได้โดยง่าย โดยใช้เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้โดยง่ายและสะดวกขึ้น 

4.2.3) การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกับการใช้วิธีการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดมากขึ้นจะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ e-Payment ได้เร็วขึ้น 

4.2.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐ
บริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถส่งเงินถึงผู้รับได้
โดยตรง และท าให้กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการ
ทุจริต 
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2.1.2 แนวคิดมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
PBB : Performance-based Budgeting  เป็นระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่า มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า  7 Hurdles ดังนี้ 

1) การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนงาน/หน่วยงานประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลักกลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) 

2) การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (Output Specification and Costing) ใน
ขั้นนี้เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อส่วนงาน/หน่วยงาน
ผลผลิตเท่าไรซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม 

3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)  เป็นการพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อเน้นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  

4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management / Fund 
Control) ส่วนงาน/หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชีเอกสารหลักฐานที่
จ าเป็นการปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้างมีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายและ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

5) การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน (Financial and Performance Reporting)  
ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน และรายงานผลที่
ชัดเจนและมีการรายงานทั้งการเงินและผลการด าเนินงาน 

6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ส่วนงาน/หน่วยงานมีระบบบริหาร
สินทรัพย์ที่มปีระสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ 

7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ส่วนงาน/หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายในมีอิสระในการด าเนินงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนการตรวจสอบ
เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การ
พิจารณาเลือกกิจกรรมที่มีความส าคัญก่อนกลัง การก าหนดระบบการปฏิบัติงานและระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน จะช่วยให้กิจกรรม
ต่างๆขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การน าเอา
ระบบการบริหารและจัดการงบประมาณที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
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ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณได้เปลี่ยนจากระบบควบคุมการ
เบิกจ่ายที่ เข้มงวดมาเป็นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ซึ่งเน้นพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ มีการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดในการด าเนินงาน “7 Hurdles” จึงเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
(ฉันทนา รัตนพลแสน, 2563, 5 เมษายน) 
 

2.1.3 ระบบการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระบบช าระเงิน หมายถึง กระบวนการส่งมอบเงินเพ่ือช าระเงินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ระหว่างผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล หรือ องค์กร  นอกจากนั้นยังรวมถึง
องค์การที่เป็นตัวกลางแทนผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

1) ระบบบาทเนต  
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือรองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงิน

และสถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในลักษณะ Real-Time Gross Settlement 
(RTGS) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบบาทเนต (BAHTNET - Bank of Thailand Automated 
High-value Transfer Network) และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการช าระดุลระหว่างสถาบันการเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและเพ่ือให้การโอนเงินส าหรับบุคคลที่สามมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย โดย ทั้งนี้ ก่อนที่จะ
มีบริการ ระบบบาทเนต การช าระเงินระหว่างสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยการใช้เช็ค ซึ่ง
ผู้รับโอนเงินจะไม่ได้รับเงินทันทีเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการเรียกเก็บและการช าระเงินระหว่ าง
ธนาคารผู้สั่งจ่ายและธนาคารผู้รับโอนก่อน ผู้รับโอนเงินจึงยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากการช าระเงินไม่ได้
มีผลสิ้นสุดทันที (finality) ซึ่งอาจน าไปสู่ความเสี่ยงของระบบการช าระเงินโดยรวมได้ 

1.1) ค่าธรรมเนียมการให้บริการกับลูกค้า 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบบาทเนตขึ้นเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคทาง

การเงินเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในระบบการช าระเงินของประเทศโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาก าไร ดังนั้นค่าบริการในระบบบาทเนตจึงเป็นราคาที่จูงใจให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนการโอนเงินในระบบตราสาร (paper-based) 

ส าหรับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารผู้ใช้บริการคิดกับลูกค้านั้นเป็นการแข่งขันกันโดย
เสรีตามกลไกตลาด โดยในระยะแรก ธนาคารแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมข้ัน
สูงสุด (ceiling) เพ่ือให้ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายหลัง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดเพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิน 
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สรช.(03) ว.3414/2543 เรื่องการยกเลิกการก าหนดอัตรา
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ค่าธรรมเนียมสูงสุดในการโอนเงินเพ่ือบุคคลที่สาม ผ่านระบบบาทเนต) โดยให้การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามดุลพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง 

1.2) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบาทเนต 
1.2.1) ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการบาทเนตรายเดือน 

(1) ผู้ใช้บริการบาทเนตที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่าย   3,500 บาท 
(2) ผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบรายละ                500 บาท 

1.2.2) ค่าธรรมเนียมส าหรับบริการแต่ละประเภทผ่านระบบบาทเนตและค าสั่งต่าง ๆ  
ผ่านระบบการเชื่อมโยงเพ่ือช าระราคาหลักทรัพย์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับแต่ละประเภทตามจ านวนรายการที่เกิดขึ้นแยกตามช่วงเวลารายการมีผลสมบูรณ์ 

2) ระบบการหักบัญชีเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ( Imaged Cheque 

Clearing and Archive System-ICAS) คือ ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพ
เช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง 

ระบบ ICAS ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกท าหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ระหว่างธนาคาร และส่วนที่ 2 ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลและภาพเช็คซึ่ งเป็นการเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูลและภาพเช็คท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กระบวนการเรียกเก็บเงินตามเช็คในระบบ ICAS เริ่มจากลูกค้าน าเช็คเข้าฝากที่ธนาคาร 
ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจะกราด (Scan) ภาพเช็คทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลของเช็ค
ฉบับดังกล่าวส่ง Online มาที่ศูนย์หักบัญชีของ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือคัดแยกภาพเช็คและข้อมูล
ส่งต่อให้ธนาคารผู้จ่าย เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติตัดจ่ายเงินตามเช็คต่อไป 

ในกรณีที่เช็คฉบับนั้นถูกปฏิเสธการจ่าย ธนาคารผู้จ่ายจะแจ้งผลเช็คคืนทาง Online 
ส่งไปยังศูนย์หักบัญชี เพ่ือแจ้งต่อไปยังธนาคารผู้เรียกเก็บ หลังจากนั้นธนาคารผู้เรียกเก็บจะน าส่งตัวเช็ค
คืนเป็นตัวเช็คจริงพร้อมแนบใบแจ้งผลการคืนเช็คให้แก่ลูกค้าต่อไป 

ทั้งนี้ ข้อมูลและภาพเช็คท่ีส่งเข้าเรียกเก็บดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่ระบบ ICAS ที่ศูนย์หัก
บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานทางกฎหมายและกระบวนการทางศาลแทนตัว
เช็คจริงต่อไป 
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2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ.2559  
การเบิกเงินและการจ่ายเงิน ตามหมวด 6 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ข้อ 28 ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินและจ่ายเงิน ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเอกสาร

และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการ จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ และระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 29 การเบิกเงินให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบอ านาจ เว้นแต่
จะมีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 30 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแต่ละประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารการคลังและพัสดุ 

ข้อ 31 การจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายแล้ว
เท่านั้น 

ข้อ 32 การจ่ายเงินทุกรายการ ให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเช็คในนามผู้มี
สิทธิรับเงิน หรือในนามส่วนงาน 

ในกรณีที่เหมาะสมหรือมีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือต้องจ่ายโดยวิธีอ่ืนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 33 บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน การ
รับ-จ่ายเงิน การน าส่งเงิน ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 34 ให้เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหาย  
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายควรจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

2.2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  

การรับเงิน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ข้อ 78 การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่

กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่กรณีท่ีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (e-Payment) ได้  ให้ รั บเป็นเงินสดหรือเช็ค หรื อเอกสารแทนตั วเงิ น อ่ืนที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
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ข้อ 79 ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือการรับเงินอ่ืนใด
ที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสาร
ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเป็นการรับเงินตามค า
ขอเบิกเงินจากคลัง หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ข้อ 80 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับ
ช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้น
ก็ได้ 

ข้อ 81 ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่งๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น 

ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็น
เงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ภายหลังก าหนดเวลา 
ปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 

ข้อ 82 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน น าเงินสดหรือ
เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ 83 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วน
ราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตาม
ใบเสร ็จร ับ เ ง ินท ุกฉบ ับและ /หร ือรายงานซึ ่ง เป ็นหล ักฐานการร ับช า ระ เ ง ินจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็น
หลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อก ากับไว้
ด้วย 
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2.2.3 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 
เพ่ือเป็นการยกระดับการก ากับดูแลระบบและบริการการช าระเงินให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล  ให้มีบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  จึงได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน 2561 โดยสรุป
โครงสร้างของพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้ 

หมวด 1 ระบบการช าระเงินที่มีความส าคัญ  เป็นการก าหนดลักษณะของระบบการช าระเงิน
ที่มีความส าคัญ คือ เป็นระบบการช าระเงินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของประเทศ และ เป็นระบบการ
ช าระเงินที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง ซึ่งได้แก่ ระบบที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการ 
ประกอบด้วย ระบบการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างธนาคาร (ระบบบาทเนต) และระบบการหักบัญชีเช็ค
ระหว่างธนาคาร (ICAS) และให้อ านาจ รมว.คลัง ประกาศก าหนดระบบการช าระเงินที่มีความส าคัญ
เพ่ิมเติมได ้

หมวด 2 ระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ (Designated Payment Systems)  เป็นการ
ก าหนดลักษณะของระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ ได้แก่ 

1) ระบบที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ เพ่ือรองรับ
การโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช าระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อย ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการ
ช าระดุล เป็นต้น หรือ 

2) ระบบการช าระเงินอ่ืนใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความ
เชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการช าระเงิน  

โดยผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก รมว.คลัง 
หรือ ขอขึ้นทะเบียนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ 

หมวด 3 บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ (Designated Payment Services)  เป็นการ
ก าหนดลักษณะบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ซึ่งต้องขออนุญาตจาก รมว.คลัง หรือขอขึ้น
ทะเบียนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

1) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
2) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
3) การให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้

ให้บริการหรือเจ้าหนี ้
4) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5) การให้บริการการช าระเงินอ่ืนใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการช าระเงิน หรือ

ประโยชน์สาธารณะ 
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หมวด 4 การก ากับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน  เป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ และบริการการช าระเงินภายใต้
การก ากับ รวมทั้งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ก ากับดูแล และตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขฐานะและการด าเนินงาน 

หมวด 5 การอุทธรณ์  ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิอุทธรณ์หากไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ  ประกอบด้วยโทษทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนด  และโทษทางอาญาในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ขออนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ หรือ ไม่ให้ข้อมูลตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สั่งการ  เป็นต้น 

 

2.2.4 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2552 เรื่อง ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ 
และเบี้ยปรับที่ธนาคารอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

เพ่ือให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับประเภท ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์สามารถเรียกเก็บได้ และเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคใน
การเปรียบเทียบข้อมูลส าหรับเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่ธนาคารพาณิชย์เรียกได้ในการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจ 

ดอกเบี้ยหรือค่าบริการ หมายความว่า บรรดาเงิน ทรัพย์สินหรือสิ่งอ่ืนที่อาจคิดค านวณได้
เป็นเงิน ซึ่งผู้ฝากเงินหรือบุคคลใดได้รับจากธนาคารพาณิชย์ พนักงานหรือลูกจ้างจากธนาคารพาณิชย์ 
เนื่องจากรับฝากเงิน กู้ยืมเงิน หรือรับเงินหรือที่ธนาคารพาณิชย์ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร
พาณิชย์นั้นได้รับเนื่องจากการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 

ค่าบริการต่างๆ หมายความว่า บรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนที่อาจคิดค านวณได้เป็นเงิน 
นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับจากลูกค้าเนื่องจากการให้สินเชื่อไม่ว่าจะเรียกชื่อว่า 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเบี้ยปรับที่อาจเรียกได้ ตามมาตรา 46 
(7) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 

1) ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับบัตรเครดิต 
1.1) ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ช าระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

ช าระ หรือค่าบริการต่าง ๆ หรือเบี้ยปรับในการช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดจากผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคได้ 
แต่ทั้งนี้ เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี และธนาคารพาณิชย์อาจค านวณจ านวนวัน
ตั้งแต่วันที่ได้ทดรองจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ของผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภค หรือวันที่สรุปยอดรายการ 
หรือวันที่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคต้องช าระเงินหรือถูกหักบัญชีตามใบแจ้งหนี้ก็ได้ 
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1.2) ในการให้บริการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บ
ค่าบริการต่าง ๆ รวมกันได้ โดยเพ่ิมเติมจากดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับตามข้อ 1 ได้อีกไม่เกินร้อย
ละ 3 ของจ านวนเงินสดที่เบิกถอนนั้น 

1.3) นอกจากดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ธนาคาร
พาณิชย์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
รายการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดังตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้และต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึ้นใน
ส่วนของค่าบริการในการใช้บัตรเครดิตเพ่ือช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทางราชการ ซึ่งส่วนงาน/หน่วยงานราชการนั้นๆ 
ไม่สามารถช าระค่าบริการให้แก่ธนาคารพาณิชย์เหมือนอย่างร้านค้าทั่วไปได้ ในกรณีนี้ให้ธนาคารพาณิชย์
ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ด าเนินการเพ่ือให้ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือระบุไว้ในสัญญา
อย่างชัดเจนว่าลูกค้ายินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตแทนหน่วยราชการ 

(2) การบริการที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บต้องอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวนเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ช าระผ่านบัตรเครดิต 

1.3.2) เป็นค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมข้ึนอัน
เนื่องมาจากการให้บริการแกลูกค้า หรือการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ ผิดนัดช าระหนี้แต่ละราย
เฉพาะเจาะจง 

1.3.3) เป็นค่าใช้จ่ายที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืน หรือส่วนงาน/
หน่วยงานภายนอก โดยมีหลักฐานการช าระเงินที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นจ านวนที่พอสมควรแก่
เหตุ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้วของธนาคารพาณิชย์ เช่น ค่าใช้จ่ายระบบ
ติดตามหนี้อัตโนมัติ ค่าน้ าค่าไฟ หรือเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่าบริการรายการเดียวกันจากค่าใช้จ่ายทั้งสองประเภท
ตาม ข้อ 3.2 และ 3.3  ซ้ าซ้อนกันไม่ได้ 

1.4) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ จากผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภค
นอกเหนือจากรายการตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตาม ข้อ 3 ธนาคารพาณิชย์ต้องได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

1.5) ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์น าเบี้ยปรับตาม ข้อ 1 และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวง
ถามหนี้ตาม ข้อ 3.2 มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดเบี้ยปรับอีก 

2) การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ 
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2.1) ในเรื่องการประกาศก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ 
และเบี้ยปรับ ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1) ปิดประกาศตารางแนบท้ายประกาศนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานทุกแห่ง 
ภายในวันเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ 

2.1.2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว หรือเงื่อนไขใดๆ ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
บัตรหรือผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2) แจ้งรายละเอียดตาม ข้อ 2.1 ให้ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคที่ประสงค์จะขอมีบัตรเครดิต
ทราบในอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และสัญญา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาขอมีบัตรเครดิต 

 

2.3 งานวิเคราะห/์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กนกวรรณ  ปัญญธนพัฒน์ (2559) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต

ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สรุปผลการวิจัย ดังนี้  ผลการวิจัยพบว่า  
ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคาร พาณิชย์ไทย มีดังนี้ คือ เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 58.25 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ช่วงอายุ 21-30 ปี โดยมีระดับการศึกษาอยู่ที่ 
ระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อยู่ที่ 15,000-30,000 บาท บัตรเครดิตที่กลุ่มตัวอย่าง ใช้บัตรที่สุด คือ บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย  
ซึ่งจ านวนบัตรเครดิตที่ถือครองส่วนใหญ่ คือ 1 ใบ มีการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน คือ 1-3 ครั้ง  
โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายผ่านบัตรมากที่สุด 3 อันดับแรก ก็คือ สินค้าอุปโภคบริโภค 
ในห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือ ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร และค่าเดินทาง (ค่าน้ ามัน) 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตส่วนใหญ่อยู่ ที่ 5,001-10,000 บาท โดยมีพฤติกรรม 
การช าระเงินคืนที่เกิดจากบัตรมากที่สุด คือ การช าระแบบ เต็มจ านวน นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีทั้งหมด 8 ปัจจัย  
คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการเข้าใช้งานง่าย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน ความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 

กิตติพัน เตชะภาสรนันทน์ (2538) ศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการถือครองบัตรเครดิต  
และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยวีการส ารวจแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แล้วน ามาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่า รายได้เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิผลต่อการถือครองบัตรเครดิต และใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตของผู้บริโภค นอกจากนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ อาชีพ และอายุของผู้บริโภค โดยตัวแปรทั้งสอง
นี้ เป็นการบ่งบอกถึงรายได้ของผู้บริโภคทางอ้อมด้วย คืออาชีพจะบ่งบอกฐานะทางการเงินของผู้บริโภค
ได้ และอายุจะแสดงถึงความมั่นคงในรายได้และอาชีพ 
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ปรวีร์ หัตถกรรม (2541) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตร ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของ
กิจกรรมที่ใช้บัตรเครดิตภายในประเทศ พบว่า กิจกรรมที่มีการใช้บัตรเครดิตมากที่สุดที่พบทั้งในปัจจุบัน 
และอดีต คือการใช้บัตรเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รองลงมาคือการเลี้ยงรับรอง หรือการ
รับประทานอาหาร ส าหรับสัดส่วนการใช้บัตรเครดิตในปัจจุบันที่มากกว่าในอดีต โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การช าระค่างวดสินค้าเงินผ่อน การเติมน้ ามัน การใช้เบิกเงินสด การรักษาพยาบาล 
และการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้บัตรภายในกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแยกตามกลุ่มปัจจัยภูมิหลังแต่ละกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ เพศหญิงใช้บัตรมากกว่าเพศชาย 
ระดับอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ใช้บัตรมากกว่าช่วงอายุอ่ืน สถานภาพโสดใช้บัตรมากกว่าสถานภาพสมรส 
อาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทใช้บัตรมากกว่าพนักงานบริษัท การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีใช้บัตร
มากกว่าการศึกษาระดับอ่ืน และระดับรายได้สูงกว่า 40,001 บาท ใช้บัตรมากกว่าระดับรายได้อ่ืน 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 

 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มีข้ันตอนการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 
3.1.2 ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1.3 การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ออกแบบการวิเคราะห์ 
3.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3.1.5 จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ 
3.1.6 เลือกเครื่องมือวิเคราะห์/วิธีการวิเคราะห์ 
3.1.7 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด โดยใช้ค่าทางสถิติ ค่าร้อยละ 
3.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
3.1.9 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ 

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิเคราะห์ได้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน

ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรม
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  (KKUFMIS: KhonKaen University Fiscal Management Information 
System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมาในรูปแบบตารางโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีผู้วิเคราะห์ใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ โดยค านวณหาสัดส่วนของข้อมูลใน

แต่ละรายการเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย สูตรในการค านวณ เป็น
ดังนี้ 

 

สูตรการค านวณ  : ร้อยละ = [
𝑛

𝑁
]*100 

  
 เมื่อ   n =  จ านวนข้อมูลที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ  
   N =  จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
  ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 

ในการวิเคราะห์ค านวณค่าต่างๆ สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละและมีการน าเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง 
และแผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ท าการสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

4.1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

4.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

4.3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท 

4.4 เปรี ยบเที ยบรายรั บ -รายจ่ าย ค่ าธรรมเนี ยมธนาคารในการใช้บั ตร เครดิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

4.5 เปรี ยบเที ยบรายรั บ -รายจ่ าย ค่ าธรรมเนี ยมธนาคารในการใช้บั ตร เครดิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

4.6 เ ป รี ย บ เที ย บ ง บป ร ะม า ณจั ด ส ร ร แล ะค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ธ น า ค า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 
ผลการวิเคราะห์ 

4.1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

จากการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร 2 
ประเภท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต (2) ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน ผลปรากฏ
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัต รเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

 หน่วย : บาท 
ประเภท

ค่าธรรมเนียม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการใช้
บัตรเครดิต 

1,849,187.05 58.49 2,452,323.69 80.04 2,969,548.24 95.99 

ค่าธรรมเนียมเช็คและ
การโอนเงิน 

1,312,380.83 41.51 611,377.84 19.96 124,154.85 4.01 

รวม 3,161,567.88 100.00 3,063,701.53 100.00 3,093,703.09 100.00 

 
จากตารางที่ 1 แสดงค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 - 2562 ในภาพรวมทั้งหมด 3 ปี พบว่าค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวนเงิน 2,969,548.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.99 รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 2,452,323.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีค่าธรรมเนียมต่ าท่ีสุด จ านวน 1,849,187.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 

พบว่า ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด  
จ านวนเงิน 1,312,380.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.51 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ .ศ . 2561  
จ านวนเงิน 611,377.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าธรรมเนียม 
ต่ าที่สุด จ านวน 124,154.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 

ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม ตามแผนภูมิที่ 1 
แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ดังแผนภูมิที่ 2-4 ดังนี้  
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แผนภูมิที่  1 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 
 

 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

2560 2561 2562

ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 1,849,187.05 2,452,323.69 2,969,548.24

ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน 1,312,380.83 611,377.84 124,154.85

 -
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ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

ค่าธรรมเนียม
การใช้บัตร

เครดิต 58.49 

ค่าธรรมเนียมเช็คและ
การโอนเงิน 41.51 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



25 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
เครดิต 80.04 

ค่าธรรมเนียม
เช็คและการโอน

เงิน 19.96 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าธรรมเนียม
การใช้บัตร

เครดิต 95.99 

ค่าธรรมเนียม
เช็คและการ

โอนเงิน 4.01 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 สามารถจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน/หน่วยงาน
ได้จ านวน 5 ส่วนงาน/หน่วยงาน ผลปรากฏในตารางที่ 2 

 
ตารางที่  2 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

 หน่วย : บาท 
ส่วนงาน/หน่วยงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส านักงานอธิการบดี 1,312,380.83 41.51 611,377.84 19.96 124,154.85 4.01 
คณะแพทยศาสตร์ 1,449,800.18 45.86 1,929,706.44 62.99 2,305,843.62 74.53 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 180,408.60 5.71 198,577.40 6.48 201,571.04 6.52 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 172,444.02 5.45 255,359.18 8.33 362,611.30 11.72 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 46,534.25 1.47 68,680.67 2.24 99,522.28 3.22 
รวม 3,161,567.88 100.00 3,063,701.53 100.00 3,093,703.09 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 คณะแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวน 1,449,800.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.86 
รองลงมาคือ ส านักงานอธิการบดี และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จ านวน 1,312,380.83 บาท และจ านวน 
180,408.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.51 และร้อยละ 5.71 ตามล าดับ และคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มีค่าธรรมเนียมต่ าที่สุด จ านวน 46,534.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 

พบว่าปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 คณะแพทยศาสตร์  มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวน 
1,929,706.44บาท คิดเป็นร้อยละ 62.99 รองลงมาคือ ส านักงานอธิการบดี และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จ านวน 611,377.84 บาท และจ านวน 255,359.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 และร้อยละ 8.33 
ตามล าดับ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมต่ าที่สุด จ านวน 68,680.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.24 

พบว่าปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 คณะแพทยศาสตร์  มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวน 
2,305,843.62บาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 รองลงมาคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
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จ านวน 362,611.30 บาท และจ านวน 201,571.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.72 และร้อยละ 6.52 
ตามล าดับ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมต่ าที่สุด จ านวน 99,522.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.22 

จากการวิเคราะห์พบว่า ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน มีค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
มีการเพ่ิมช่องทางการรับช าระค่าบริการผ่านเครื่องรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC และ
ผู้รับบริการมีการช าระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรเครดิตมากขึ้น ซึ่งบัตรเครดิตสะดวกในการพกพาและใช้
งานมากกว่าการถือเงินสด และการใช้บัตรเครดิตมีผลการช าระเงินโดยทันทีเช่นเดียวกับเงินสด โดยส่วน
งาน/หน่วยงานให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯของ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็ค
และการโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/
หน่วยงาน ตามแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 

 
แผนภู มิที่  5 แสดงค่าใช้จ่ ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 
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ค่าธรรมเนียมธนาคาร จ าแนกส่วนงาน/หน่วยงาน                                   
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
คณะแพทยศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี
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4.3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท 

จากการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณสามารถจ าแนก
ข้อมูลตามประเภท ผลปรากฏในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3 แสดงค่าใช้จ่ ายค่าธรรมเนียมการใช้บัต รเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภทบัตรเครดิต เช็ค และการ
โอนเงิน 

 หน่วย : บาท 
ส่วนงาน/หน่วยงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บัตรเครดิต เช็คและการ 
โอนเงิน 

บัตรเครดิต เช็คและการ 
โอนเงิน 

บัตรเครดิต เช็คและการ 
โอนเงิน 

ส านักงานอธิการบดี  1,312,380.83  611,377.84  124,154.85 

คณะแพทยศาสตร์ 1,449,800.18  1,929,706.44  2,305,843.62  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 180,408.60  198,577.40  201,571.04  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 172,444.02  255,359.18  362,611.30  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 46,534.25  68,680.67  99,522.28  

รวม 1,849,187.05 1,312,380.83 2,452,323.69 611,377.84 2,969,548.24 124,154.85 

 
จากตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามประเภท พบว่าประเภท
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะ
แพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต คณะแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมที่สูงสุด จ านวนเงิน 
1,449,800.18 บาท รองลงมาคือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์  จ านวนเงิน 
180,408.60 บาท และจ านวนเงิน 172,444.02บาท ตามล าดับโดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรต่ าที่สุด จ านวน 46,534.25 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต คณะแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียม 
ที่สูงสุด จ านวน 1,929,706.44 บาท รองลงมาคือคณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จ านวน
เงิน 255,359.18 บาท และจ านวนเงิน 198,577.40 บาท ตามล าดับโดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรต่ าที่สุด จ านวน 68,680.67 บาท 
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และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต คณะแพทยศาสตร์ มี
ค่าธรรมเนียมที่สูงสุด จ านวน 2,305,843.62 บาท รองลงมาคือคณะทันตแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ จ านวนเงิน 362,611.30 บาท และ 201,571.04 บาท ตามล าดับ โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรต่ าที่สุด จ านวน 99,522.28 บาท 

พบว่า ประเภทค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน จะมีที่ส่วนกลางคือส านักงานอธิการบดี ซึ่งมี
การรวมจ่ายที่จุดเดียว ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 มี
ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงินจ านวนที่สูงที่สุด จ านวนเงิน 1,312,380.83 บาท รองลงมาคือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 611,377.84 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงินต่ า
ที่สุด  จ านวน 124,154.85 บาท  

จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตที่เกิดข้ึน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลของคณะส่วนงาน/หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการใช้บัตรเครดิต ส่วนค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินของ
ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากรวมการจ่ายไว้ที่ส านักงานอธิการบดี  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2562 แนวโน้มค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน มียอดลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกัน ในส่วน SMART UNIVERSITY CASHLESS COCIETY และ FINANCIAL SERVICES มี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2565) ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบ SCB Cash Management ตลอดระยะเวลาที่ท า MOU ซึ่งการปรับ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จึงท าให้ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน
มีแนวโน้มลดลง 

 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและ
การโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามประเภท ตาม
แผนภูมิที่ 6-7 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560-2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  7 แสดงค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560 - 2562  

 

 

 

 

 

ผลการศึกษารายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์

ปี 2560 172,444.02 46,534.25 180,408.60 1,449,800.18

ปี 2561 255,359.18 68,680.67 198,577.40 1,929,706.44

ปี 2562 362,611.30 99,522.28 201,571.04 2,305,843.62
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ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ส านักงานอธิการบดี 1,312,380.83 611,377.84 124,154.85

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

 800,000.00

 1,000,000.00

 1,200,000.00

 1,400,000.00

จ า
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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จากการศึกษารายจ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่า รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก ่

 1) ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 
 2) ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน 

 ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ได้เลือกรายจ่ายค่าธรรมเนียมประเภทที่ 1 คือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร
เครดิต มาท าการศึกษา เปรียบเทียบรายรับหักรายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตร พบว่า 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต สามารถจ าแนกเป็นส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

4.4 เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

การ เปรี ยบ เที ยบรายรับ - รายจ่ ายค่ า ธรรม เนี ยมธนาคารในการ ใช้บั ต ร เครดิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน และร้อยละ ผลปรากฏ
ในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

 หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ รายรับ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต รายได้สุทธิ ร้อยละ 

2560 124,626,739.97 1,849,187.05 122,777,552.92 23.78 
2561 172,218,890.75 2,452,323.69 169,766,567.06 32.89 

2562 226,644,779.82 2,969,548.24 223,675,231.58 43.33 
รวม 523,490,410.54 7,271,058.98 516,219,351.56 100.00 

 
จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560-2562 ในภาพรวม ทั้ งหมด 
3 ปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับสุทธิสูงที่สุด จ านวนเงิน 223,675,231.58 บาท คิด

เป็นร้อยละ 43.33รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 มีรายรับสุทธิ จ านวนเงิน 169,766,567.06 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.89และปีงบประมาณ 2560 มีรายรับสุทธิ จ านวน 122,777,552.92 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.78 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เมื่อรายรับเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตก็
สูงตามเช่นกนั ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้
บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ตามแผนภูมิที่ 8 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

 

2560 2561 2562

รายรับ 124,626,739.97 172,218,890.75 226,644,779.82

ค่าธรรมเนียม 1,849,187.05 2,452,323.69 2,969,548.24

รายได้สุทธิ 122,777,552.92 169,766,567.06 223,675,231.58
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รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

รายรับ ค่าธรรมเนียม รายได้สุทธิ
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4.5 เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

การ เปรี ยบ เที ยบรายรับ - รายจ่ ายค่ า ธรรม เนี ยมธนาค ารในการ ใช้บั ต ร เครดิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน โดยแสดง
จ านวนเงิน และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

 หน่วย : บาท 
ส่วนงาน/หน่วยงาน รายรับ ค่าธรรมเนียม รายได้สุทธ ิ ร้อยละ 

คณะแพทยศาสตร์     
ปี 2560 101,307,187.99 1,449,800.18 99,857,387.81 23.68 

ปี 2561 140,179,885.41 1,929,706.44 138,250,178.97 32.79 
ปี 2562 185,806,478.97 2,305,843.62 183,500,635.35 43.52 

รวม 427,293,552.37 5,685,350.24 421,608,202.13 100.00 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ     

ปี 2560 13,071,361.05 180,408.60 12,890,952.45 30.30 

ปี 2561 14,838,850.90 198,577.40 14,640,273.50 34.42 
ปี 2562 15,208,713.25 201,571.04 15,007,142.21 35.28 

รวม 43,118,925.20 580,557.04 42,538,368.16 100.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์     

ปี 2560 6,878,875.93 172,444.02 6,706,431.91 19.59 
ปี 2561 11,203,919.00 255,359.18 10,948,559.82 31.98 

ปี 2562 16,943,459.60 362,611.30 16,580,848.30 48.43 
รวม 35,026,254.53 790,414.50 34,235,840.03 100.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์     

ปี 2560 3,369,315.00 46,534.25 3,322,780.75 18.63 
ปี 2561 5,996,235.44 68,680.67 5,927,554.77 33.23 

ปี 2562 8,686,128.00 99,522.28 8,586,605.72 48.14 
รวม 18,051,678.44 214,737.20 17,836,941.24 100.00 
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จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 
ย้อนหลัง 3 ปีระหว่างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562 พบว่า คณะแพทยศาสตร์มีรายได้มากที่สุด 
จ านวนเงิน 421,608,202.13 บาท รองลงมาคือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะทันตแพทศาสตร์ จ านวน
เงิน 42,538,368.16 บาท และจ านวน 34,235,840.03 บาท ตามล าดับ และมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มีรายได้ต่ าที่สุด จ านวนเงิน 17,836,941.24บาท  

ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตร
เครดิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน ตาม
แผนภูมิที่ 9-12 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงเปรียบเทียบรายรับ -รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560 2561 2562 รวม

รายรับ 6,878,875.93 11,203,919.00 16,943,459.60 35,026,254.53

ค่าธรรมเนียม 172,444.02 255,359.18 362,611.30 790,414.50

รายได้สุทธิ 6,706,431.91 10,948,559.82 16,580,848.30 34,235,840.03
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รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร คณะทันตแพทยศาสตร์    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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แผนภูมิที่ 10 แสดงเปรียบเทียบรายรับ -รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560 2561 2562 รวม

รายรับ 3,369,315.00 5,996,235.44 8,686,128.00 18,051,678.44

ค่าธรรมเนียม 46,534.25 68,680.67 99,522.28 214,737.20

รายได้สุทธิ 3,322,780.75 5,927,554.77 8,586,605.72 17,836,941.24
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รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร คณะสัตวแพทยศาสตร์       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
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แผนภูมิที่ 11 แสดงเปรียบเทียบรายรับ -รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 รวม

รายรับ 13,071,361.05 14,838,850.90 15,208,713.25 43,118,925.20

ค่าธรรมเนียม 180,408.60 198,577.40 201,571.04 580,557.04

รายได้สุทธิ 12,890,952.45 14,640,273.50 15,007,142.21 42,538,368.16
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รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ        
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
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แผนภูมิที่ 12 แสดงเปรียบเทียบรายรับ -รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2560 2561 2562 รวม

รายรับ 101,307,187.99 140,179,885.41 185,806,478.97 427,293,552.37

ค่าธรรมเนียม 1,449,800.18 1,929,706.44 2,305,843.62 5,685,350.24

รายได้สุทธิ 99,857,387.81 138,250,178.97 183,500,635.35 421,608,202.13
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รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร คณะแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4.6 เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

การเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและ
การโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน และ
ร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 หน่วย: บาท 

ยอดจัดสรร(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 
จัดสรรครั้งแรก      3,000,000.00       3,000,000.00       3,000,000.00  

รับโอนระหว่างปี  -  -      1,075,000.00  
งบประมาณสุทธิ      3,000,000.00       3,000,000.00       4,075,000.00  

 
จากตารางที่  6 พบว่า ยอดจัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย มียอดสูงสุดใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 4,075,000.00 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งแรก จ านวนเงิน 
3,000,000.00  บาท และรับโอนระหว่างปี 1,075,000.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยอดจัดสรรสุทธิ 3,000,000.00บาท 

การจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 มีการรับโอนระหว่างปี เนื่องด้วยค่าธรรมเนียมธนาคารมียอด
ค่าใช้จ่ายเกินจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงมีการรับโอนระหว่างปี ตามแผนภูมิที่ 13 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงงบประมาณจัดสรร ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
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ปีงบประมาณ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
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บทที่ 5 
สรุปการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information System : 
KKUFMIS) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร 2 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตร 
ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Office Excel เพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบค า
บรรยาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผู้วิเคราะห์จะน าเสนอ
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2562 สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่า ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวนเงิน 2,969,548.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.99 
รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 2,452,323.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีค่าธรรมเนียมต่ าที่สุด จ านวน 1,849,187.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า ค่าธรรมเนียมเช็คและการ
โอนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด จ านวนเงิน 1,312,380.83 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 41.51 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 611,377.84 บาท คิดเป็นร้อยละ19.96 
และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด จ านวน 124,154.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 
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5.1.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มีค่าธรรมเนียมธนาคารสูงเนื่องจากมีการเพ่ิมบริการการช าระเงินผ่านเครื่อง 
EDC และผู้รับบริการส่วนมากได้ให้ความส าคัญในการใช้บัตรเครดิต เนื่องจากพกพาได้อย่างสะดวกสบาย
ไม่ต้องพกพาเงินสด ให้ผลช าระเงินทันที ซึ่ งคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงานดังกล่าว ให้การบริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยให้บริการประชาชน ซึ่งได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่รักษาผู้ป่วยที่มารับบริการคณะทันตแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลทันตกรรม ที่รักษา
ผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยวในลักษณะ
ผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์  ซึ่งให้บริการรักษาและ
ค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ รองรับสัตว์ป่วยที่ต้องการรักษาโดยวิธีเฉพาะที่ส่งมาจากสถานรักษาสัตว์
ทั่วไป 

 

5.1.3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอน
เงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภท พบว่า 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต จะขึ้นอยู่กับยอดรายรับของการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษา ส่วนค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน จะเกิดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ส่วนกลางคือ
ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากรวมการจ่ายไว้ที่ส านักงานอธิการบดี  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 แนวโน้มค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน มียอดลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าบันทึกข้อตกลง
(MOU) ร่วมกัน ในส่วน SMART UNIVERSITY CASHLESS COCIETY และ FINANCIAL SERVICES มี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2565) ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบ SCB Cash Management ตลอดระยะเวลาที่ท า MOU ซึ่งการปรับ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จึงท าให้ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน
มีแนวโน้มลดลง 
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5.1.4 เปรี ยบเทียบรายรับ -รายจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมธนาคารในการใช้บัตร เครดิ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

จากการศึกษารายจ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงิน
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่า รายจ่ายค่าธรรมเนียม
ธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 
2) ค่าธรรมเนียมเช็คและการโอนเงิน 

ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ได้เลือกรายจ่ายค่าธรรมเนียมประเภทที่ 1 คือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร
เครดิต มาท าการศึกษา เปรียบเทียบรายรับหักรายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตร พบว่า 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต สามารถจ าแนกเป็นส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายรับ-รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ทั้งหมด 3 ปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับสุทธิสูงที่สุด จ านวนเงิน 
223,675,231.58บาท คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือปีงบประมาณ 2561 มีรายรับสุทธิ จ านวน
เงิน 169,766,567.06บาท คิดเป็นร้อยละ 32.89 และปีงบประมาณ 2560 มีรายรับสุทธิ จ านวน 
122,777,552.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.78 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีรายรับมากขึ้นค่าธรรมเนียมในการใช้
บัตรเครดิตก็สูงด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเทียบรายรับกับค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายได้สุทธิ
ค่อนข้างสูง 

 

5.1.5 เปรี ยบเที ยบรายรั บ -รายจ่ าย ค่ าธรรมเนี ยมธนาคารในการใช้ บั ตรเครดิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้บัตรเครดิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามส่วนงาน/หน่วยงาน ย้อนหลัง 
3 ปีระหว่างประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2560-2562 พบว่า คณะแพทยศาสตร์มีรายได้มากที่สุด 
จ านวนเงิน 421,608,202.13 บาท รองลงมาคือ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
คณะทันตแพทศาสตร ์ จ านวนเงิน 42,538,368.16 บาท และจ านวน 34,235,840.03 บาท 
ตามล าดับ และมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีรายได้ต่ าที่สุด จ านวนเงิน 17,836,941.24 บาท  
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5.1.6 เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
บัตรเครดิต เช็คและการโอนเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 
พบว่า ยอดจัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย มียอดสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน
เงิน 4,075,000.00 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งแรก จ านวนเงิน 3,000,000.00 บาท และรับโอนระหว่าง
ปี 1,075,000.00 บาท ปีงบประมาณ พ .ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยอดจัดสรรสุทธิ 
3,000,000.00 บาท 

การจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 มีการรับโอนระหว่างปี เนื่องด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร
มียอดค่าใช้จ่ายเกินจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงมีการรับโอนระหว่างปี 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
จากการการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560-2562  มีข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ดังนี้ 
5.2.1 ควรมีการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง 
5.2.2 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลค่าธรรมเนียมธนาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประเภท

ของบัตรที่มาใช้บริการ รวมไปถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ เพ่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 
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